
Műszaki leírás 

 

Szerintem az egyik legnehezebb feladat az, amikor a belsőépítésznek a saját otthonát 

kell megterveznie. Munkánk során annyi ötlettel, megoldással és stílussal találkozunk, 

hogy egyszerűen nem tudunk dönteni, legalábbis nekem nem megy. Nincs konkrét 

stílus amiben jól érzem magam, hanem szeretek mindenhonnan kiragadni hangulatokat 

és érzéseket, teljesen a pillanatra hagyatkozva. Természetesen azért senki sem 

szeretne káoszban élni, így megalkottam egy számomra élhető és maradandó 

konstrukciót, amelyben hosszú távon van változtatási lehetőség és fantázia is ha éppen 

megunnám a jelenlegit. Alapvetően az elegáns, természetes dolgokat szeretem. 

Elnézve az évente változó divatokat a lakberendezésben, nehéz lenne mindig trendinek 

lenni és nem is szükséges. Azonban ha mindenképpen a legfrissebb divatszínek között 

akarjuk eltölteni a mindennapjainkat, én a kiegészítők variálásában hiszek. Egy 

drapéria, egy szőnyeg, vagy akár egy váza is gondoskodhat arról, hogy mindig az 

aktuális trendeknek hódoljunk, ha ezt szeretnénk. 

A ház amelyet kiválasztottam, egy kellemes déli fekvésű, mediterrán hangulatú 

kertesház. Sajnos túlságosan is mediterránra sikeredett a külső és a belső térszervezés 

sem a leg ideálisabb, így a válaszfalak nagyrészét elbontottam és gipszkarton 

falszerkezetekkel újra definiáltam a tereket.  

A bejárati ajtón áthaladva az előtérbe érünk, mely tökéletesen alkalmas a lepakolásra 

és a kabátok letételére. Nyitott fogassal rendelkező pad és egy egész falhossznyi zárt 

beépített szekrénysor áll a rendelkezésünkre a tárolásra és a takarítószereket is itt 

helyezzük el. Ebből a térből, körbejárható módon alakítottam ki a konyha-ékező 

egységét és a nappali becsatlakozását is. Szeretem a bejárható átlátható tágas tereket, 

a szellős megoldásokat, így semmiképpen nem akartam az összetartozó funkciókat 

lehatárolni. 

Az étkező-konyha „szigetet” egy fa rácsos térelválasztóval optikailag elkülönítettem a 

bejárati résztől és ezt az elemet felvezettem a mennyezetre is, funkcióknak megfelelően 

LED világítással kombinálva. Kedvenc részletem, a tálaló tetejébe integrált és a 

térelválasztóval összekombinált zöld felület, melyet növénybeültetéssel értem el. A 

természetes elemek hatását fokoztam olyan módon, hogy a bejárati szituáció és a 

beépített konyhafrontok egyaránt kőburkolatot kaptak, az ajtókkal együtt. Egy nagy 

homogén felületet alkotnak ezáltal, amelyet csak az ajtótokok diszkrét fekete vonalai 

törnek meg. Mivel nem szeretem a térbe belógó elszívókat ezért egy mennyezetbe 

integrálható megoldást választottam. 

A nappali élettere ugyan nagyságilag nem számottevő, ám a légterek egybenyitásával 

mégis tágas hangulatot kelt. A barna és az arany dominálnak, így tovább melegítve az 

otthonos érzést. A nagy üvegfelületek szép kilátást és rengeteg fényt hoznak a nappali 

terébe. A tolóajtós átközlekedés a terasz irányába egy kényelmes megoldás. 



A teraszon több rekreációs lehetőség is adott. A jó hangulatról és a baráti társaságok 

elégedettségéről a grill terasz gondoskodik, mely elengedhetetlen a kerti 

mulatságokhoz. Vele szemben egy takart jacuzzi és az oldalába integrált étkező kapott 

helyet, növényládákkal összekapcsolva. Végül egy kis pihenő „launge” is kialakításra 

került, ha nagyon elfáradtunk volna. Az egész teraszt hatalmas napernyők árnyékolják, 

melyeket igény szerint lehet formálni, a napsütésnek megfelelően. A terasz körül végig 

növényeket ültettünk, fokozva a természet közelségét és a mediterrán hangulatot. A 

homlokzatokat fehérre festettük és antracit kőszeletekkel kontrasztot generáltunk, 

figyelve a nyílászárók vonalvezetésére is, így sávosan tördelt épületegyüttes lett az 

eredmény, amely kicsit komoly építészes felhangot kölcsönöz a mediterrán egységbe. 

A tetőfedés antracit betoncserép lett és az ereszcsatornát is lecseréltük egy szögletes 

változatra.  

Visszatérve az előtérbe, tovább mehetünk a kreatív szobába, amely nem csak egy 

munka tér, hanem számos kreatív alkalmatosságnak is teret nyújt. Egyik nagy 

kedvencem, a 3D nyomtató is itt kapott helyet. A kreatív szoba közvetlen terasz 

kapcsolattal rendelkezik, a pihenő részre egyenes az út. 

A kreatív szoba mellett egy kis vendég wc-be nyílik az ajtó. Sok egyéb funkciót nem lát 

el, azonban fontosnak tartottam az igényes kialakítást. A falburkolat itt is ultravékony 

kőszelet és egy nagyon érdekes struktúrált felületű faburkolat, amely nagyon szép 

árnyékhatásokat kelt. Fény hiányában kerámia kaktuszokkal imitáltam a növényzetet. 

Az utolsó opció az előtérből a gardróbba vezet. Itt kapott helyet a mosógép is, amolyan 

háztartási helyiség funkcióval. A szoba közepén, 2 rejtett tolóajtó egymással szemben 

összenyitható terek érzetét kelti. A padlóburkolás is segít ezt az érzetet elmélyíteni.  

A fürdőbe belépve egy nagy üvegfal és megannyi növény fogad bennünket. A fő vonal 

itt is a könnyen átlátható, körbejárható térszervezés volt. Átjáró zuhanyzót alakítottam 

ki, melyet mind a 2 oldalról használhatunk. Fényes tágas helyiség ez, ahol helyet kapott 

egy infra szauna is a téli idők kedvéért. A burkolatok kontrasztja és a természet 

jelenléte igazi kikapcsolódást kölcsönöz a fürdőben is.  

Végül de nem utolsó sorban a fürdőből egyenesen áthaladhatunk a hálóba, ami az igazi 

pihenést szolgálja. Nincs benne TV, csak egy nagy ágy, szép bútorok és egy igazán 

romantikus olvasó sarok, tárolókkal és párnákkal. Az ágy mögötti falburkolat 

visszaköszön a zuhanyzóba tervezettel, így egy teljes egységet alkotnak a terek. 

 

 


